Mesle¤iniz

kiflili¤inize uygun mu?
Bir insan›n severek çal›flmas›,
hayat›n ona sundu¤u en
büyük ödüllerden biri…
Düflünsenize, hem sevdi¤iniz
bir ifli yap›yorsunuz,
hem de üstüne para
kazan›yorsunuz!

fleyler. Ve bu insanlar›n hepsinin ortak noktas› içindeki
sesi dinlemek…
Kendi iflinin patronu olmak asl›nda herkesin hayalidir
ama do¤ru zaman, do¤ru yer ve do¤ru ifli seçmek önemli…

Kendinizi iyi tan›mal›s›n›z…
Kendinizi daha iyi tan›mak ve kariyer plan›n›zla ilgili
olarak daha kesin sonuçlara ulaflmak için, e¤itim, ifl
tecrübesi ve edinilmifl beceriler gibi di¤er bilgi kaynaklar›n›
da göz önünde bulundurmal›s›n›z. ‹nsan kaynaklar›
dedi¤imiz birim, ifl odakl› kiflilik özelliklerini 4 grupta
topluyor:
Çal›flma yani baflar› arzusu ve azimle göreve odaklanma,

KÜÇÜKKEN pek ço¤umuz doktor, avukat veya gazeteci
olmak istiyorduk. Ancak, TRT’de buz pateni flampiyonalar›n›
izlerken patenci olmay› hayal edenlerimiz de vard›. Lisede
edebiyat veya fen bölümlerinden birini seçmek
gerekti¤inde, gelecekteki mesle¤imize giden yolda ilk
dönemece geliyoruz. Baz›lar›m›z ilkokuldan itibaren spor
ve sanat dallar›ndan birini seçerek bu ad›m› daha önce
at›yor ama genelimiz 17-18 yafl›ndan itibaren e¤itim
tercihini yaparak kariyer yolunda ilerliyor. Bu 17-18 yafl
grubundakiler için art›k dünya artistik patinaj
flampiyonas›na gitme umudu söz konusu de¤il. Çünkü
a¤aç yaflken e¤ilmemifl!

Hayat cesareti ödüllendirir…
30’lu 40’l› yafllarda daha baflka mesleklerden de
otomatikman vazgeçmek durumunda kal›yorsunuz…
Gerçekçi bir bak›fl aç›s›yla, art›k t›p tahsili yap›p cerrah
olamazs›n›z, hostes olamazs›n›z ya da general olamazs›n›z!
Ama hep flöyle öyküler duyar›z: “40 yafl›ndan sonra hukuk
e¤itimini tamamlayarak avukat oldu” , ya da “”emekli
olduktan sonra kurdu¤u çiflikte do¤al ürünler yetifltirmeye
bafllad›”… ‹flte bunlar bizim baflar› öyküsü dedi¤imiz
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‹liflki yani sosyal yönelim, empati,
Duygulan›m yani strese tolerans, benlik kontrolü, duygusal
esneklik,
Düflünme yani analiz edebilme, yarat›c›l›k.
Bu özellikler bizim ifl odakl› kiflili¤imizi oluflturuyor.
Sosyal bireyler insan iliflkilerine ilgi duyarlar.

6 mesleki kiflilik tipi var…
Psikolog John Holland’›n gelifltirdi¤i modele göre, mesleki
kiflilik ve ilgi alanlar› profili gerçekçi, araflt›r›c›, sanatç›,
sosyal,geleneksel ve giriflimci olmak üzere 6 tipten oluflur.
‹lk 5’ininin ard›ndan gelen ‘giriflimci’yi en sona
b›rakarak biraz açal›m isterseniz;
GERÇEKÇ‹ bireyler genel olarak aç›k mekanlarda,
bedenlerini veya çeflitli araçlar› kullanarak çal›flmay›
severler. Tamir etmek, infla etmek türündeki ifllere
yatk›nd›rlar.
Bitkiler, ziraat ve tar›mla ilgili ifller, güvenlik, temizlik
sektörü, spor ana bafll›kl› ilerde baflar›l› olabilirler.

ARAfiTIRICI bireyler genel olarak problemleri gözlemeyi,
ö¤renmeyi, araflt›rmay› severler. Nesneler ve insanlarla
çal›flmaktan çok düflüncelerle çal›flmaktan, soyut
problemlerle u¤raflmaktan hofllan›rlar.
Yaflam, sa¤l›k, t›p, bilgisayar teknolojileri, elektrik,
elektronik alan›nda baflar›l› olabilirler.
SANATÇI bireyler sanatsal yeteneklere sahip kiflilerdir. ‹ç
dünyalar›n› ifade edebilecekleri ortamlarda bulunmak
isterler. Nesneler yerine imgelerle çal›flmay› severler.
Görsel sanatlar, performans sanatlar› ve güzel sanatlar
alan›nda baflar›l› olabilirler.
SOSYAL bireyler insan iliflkilerine ilgi duyarlar.
Bak›m, tedavi, e¤itim hizmetleri, sosyal hizmetler alan›nda
baflar›l› olabilirler.
GELENEKSEL bireyler önceden belirlenmifl bir rotada
gitmeyi tercih ederler. Düzenli, organize, öz-denetimli
kiflilik tipindedirler.

Ofis içi hizmetlerde, muhasebe ve finans konular›nda
baflar›l› olabilirler.
G‹R‹fi‹MC‹ bireyler iflte bu fuara gelen, bu konuflmalar›
dinleyen ve kendi iflini kurma konusuna ilgi duyan
sizlersiniz.
Giriflimcilerin ortak özellikleri ikna edici, ›srarc›,
yönlendirici, h›rsl›, rekabetçi, konuflkan, sosyal, tart›flmac›,
risk alan, iyimser, enerjik, giriflken ve macerac› olufllar›d›r.
Sat›fl ve pazarlama alan›nda çok baflar›l› olabilirler.
Özellikle emlakç›l›k onlar için biçilmifl kaftand›r.

Önündeki bütün yollar yürünebilir olan birisi
kaybolmufl demektir. Do¤rusu, bir ifl kuray›m
da ne olursa olsun diye bakmamak laz›m.
Kendimize en uygun olan› bulmal› ve o yolda
ilerlemeliyiz. Zevk alaca¤›m›z ve baflar›l›
olaca¤›m›z do¤ru ifli bulmak önemli…

Bunlar iflin bilimsel k›sm›yd›, bir de iflin e¤lenceli yan› var ki o da astroloji!

Burçlara göre giriflimcilik
KOÇ (21 Mart-20 Nisan)

TERAZ‹ (24 Eylül-22 Ekim)

KOÇ’lar emir almay› sevmiyorlar. Baflka bir deyiflle kendi TERAZ‹’ler gitti¤i yere huzur götüren tipler. Genellikle
ifllerinin patronu olmaya en yak›n burç onlar.
güzel sanatlarla ilgileniyorlar.

BO⁄A (21 Nisan-21 May›s)

AKREP (23 Ekim-22 Kas›m)

BO⁄A’lar kendine güveni temsil ediyorlar. Sab›rl› ve AKREP’ler bilinmeyene, esrarl› ifllere ilgi duyuyorlar. A¤›r
dayanakl›l›lar.
a¤›r ilerliyorlar, araya biraz öç alma öyküleri falan giriyor
ama sonunda umulmad›k bir baflar› elde ediyorlar.
‹K‹ZLER (22 May›s-21 Haziran)

YAY (23 Kas›m-22 Aral›k)

‹K‹ZLER zeka ve hareketi temsil ediyor. Her türlü fikri YAY’lardan ticaretle ve siyasetle u¤raflan insanlar ç›k›yor.
satabilirler. Hem zevk alaca¤› hem de para kazanaca¤› E¤lence ve yenili¤e çok aç›klar. Giriflimcili¤e uygun bir
iflleri seçiyorlar
profil.
YENGEÇ (22 Haziran-23 Temmuz)

O⁄LAK (23 Aral›k-20 Ocak)

YENGEÇ’lerin alt›nc› hissi kuvvetli ama biraz çekingenler. O⁄LAK’lar çal›flkan ve dikkatli. Gençlikten itibaren
‹çlerindeki sesin d›flardan duyulabilmesi zaman al›yor. yükselece¤i bir iflin hayalini kurmaya bafll›yorlar.

ASLAN (21 Temmuz-23 A¤ustos)

KOVA (21 Ocak-19 fiubat)

ASLAN’lar kral gibi yaflamak istiyorlar. Güç, sab›r ve KOVA dahilerin burcu. ‹lginç fikirleriyle el att›klar› her
cesarete sahipler. Giriflimcilere birebir uyan özellikler iflte fark yarat›yorlar.
bunlar.
BAfiAK (24 A¤ustos-23 Eylül)

BALIK (20 fiubat-20 Mart)

BAfiAK’lar analizci, mant›kl›… Ani ç›k›fllar pek bu burca BALIK’lar hassas ve biraz da karars›zlar. Stresli
mesleklere dayanmakta zorlan›yorlar.
göre de¤il; yavafl ve derinden gidiyorlar.
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